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السیدة من كریمة دعوة تحدده موعد غیـر علـى نلتقي مــرة ألول حســام:
قاسیـة منطقیـة منھجیـة وال ومبرمـج معلــوم للحوار موضوع ال صونیــا،
أحادیثنا في نخبط الكلمة، جنون نمارس دعونـا األحادیث. حولھا تتمحــور
مسموع بصوت نحلم مخیلتنا، شریط على یمـرّ ما كل نقــول عشواء، خبط

مخملیة طبقــات كیــاسة وال صالونــات آداب لباقــة فال حـرج، .دونما
وھي للكلمة الوحشیة باللذة نتمتع دعنا تقول أن تریــد بـك كأنــي ربیعــة:
بھ أمر وما یلیق وما یجوز ومـا یصح مــا أشــالء فتتطایــر فتقطع تجــرح

والوعّاظ الحكماء بھ أوصى وما .المعروف
وآدابنا وعاداتنا تقالیدنا من فلنخرج یقول أن یریـد بــھ كأنــي أو صونیــا:
والتعبیر، التفكیـر جنــون ولنمارس جلدھا مــن الحیّـة تخــرج كما السلفیة

تعاش أن تستحق ال الجنون رحم مــن یولـد إبداع بدون .فالحیاة
بساطة بكل إنـھ یحتمل، ال ما كالمھ وتحملون الرجل تظلمون أنتم سلیمان:
وأفكار وعادات تقالید من الذاكرة فــي مخزون ھــو ما كل یقــول أن یریــد
تخلق فالحیاة الحیاة، أقدام في قیودا یشكل بغیضا تاریخا إال لیست جاھزة،
لنعیشھا الحاضــرة باللّحظــة نمسك أن إال علینــا ومــا باستمــرار نفسھــا
على قادرین نحن نكون ال قد أو یأتي ال قد واآلتــي العــدم إبتلعھ فالماضي

إلیھ .الوصــول
الشعوب سریعا. الدعوة لبّى وسلیمان الجنــون الــى دعانا حســام لیلــــى:
حیث مـن وتبدأ حاضرھا لتبنــي منــھ وتستقــي حضاراتھا بتاریخ تتفاخــر
من یحـدّ الحیــاة أقدام فــي قیــدا التاریخ یعتبــر وسلیمان اآلخــرون انتھى
وتزبد، ترغي الحیاة وترك كسره الى یدعــو فھو وطالقــة بحریــة تحركھا

باإلستمرار نفسھا وتخلق وتجول .تصول
:سلیمان نھایة وال لھا بدایة ال أبدیة أزلیة الحیاة أن اإلیمان حق أؤمـن أنا
ال دعونــا أقــول ولذا مكانــي تقسیم حــدّ أو زمانــي تقسیم حــدّ یحدھا فال
الذي والتاریخ المقدسة الطقوس قماقم في ونحبسھا الحیـاة علــى نفتريء
فیسود األزمنة من غیـره على ینسحب علویــا إلھیا جوانبھ أحأأد في یكون
على األیدولوجیـا بسالح والمدجج الضعیف على القـوي ھیمنة فــي الظلم

.األعــزل



ونفقد تشعباتھا في لنضیع الغموض من بعباءة أفكارك تلف أراك صونیــا:
باستمرار نفسھا تخلق الحیاة إنّ تقــول كیف التحاور. على قدرتنــا بالتالي
معلوم زمـن في الدنیــا خلــق هللا إنّ تقــول زالت وال قبلنـا قالت الناس كل
فتلغي التاریخ تلغي أن ترید وأنت تاریخي حدث ھـي برأیھم الخلـق فعملیة

الحدث .ھذا
حصل وتمدّده الكون إنفجار حدث إنّ یقولون الفیزیاء علماء حتــى لیلـــى:

ما تاریخي زمن في ما لحظة .في
مقیــاس إال لیس والزمــان الھــراء بھـذا رؤوسكم تحشــون كیف حســام:
ھناك أیكون الشمس. حول االرض كوكب حركـة ھــي التي الحركــة مقدار
یتشكــل لــم االرض وكوكــب بعــد یحصــل لــم الكونــي واألنفجــار زمــان

الشمس؟ حــول لیــدور
سماه الذي المعنوي الزمـن حســام. صدیقنــا یا المعنــوي الزمــن ربیعــة:
وتقلباتھ الدھر صروف مــن هللا أعاذنا الدھــر. الخرفــون الشرق متفلسفو

.ومفاجآتــھ
بدایة ھو الذي بالزمن یحیط والدھر دھـر وھناك زمــن ھناك إذن صونیــا:

.الحركــة
ھي الحركة نھایة. لھا یكون ولن بدایـة لھا لیس الحركــة ولكــن سلیمان:

باستمرار نفسھا تخلق الحیاة إنّ سابقا قلت ولذا الحیاة .جوھر
فعلھ ما على الزمن ساعة عقارب توقفت لقد صدیقي، یا عندنـا إال لیلـــى:
أنھ رغم الدیـن علــوم إحیــاء فـي الغزالــي قالــھ ومــا وتیمورلنك ھوالكو
أمّـاً كانت التي الفتــرة تلك الصلیبي، اإلجتیاح إبان الشام بالد فــي تصوف
یدخل صابون فقاعات فاعتبره إطالقا الحدث یستثره ولم الالحق الزمن لكل
عنده وقت فال الجواھر على كلیا منصب الجلیل وفكـره اإلعراض باب فــي

.لألعراض
أبلج بكالم لیلى بــھ فصرحت تلمیحا عنھ أعبــر أن أردت مــا ھذا سلیمان:
لحظة، لحظة المستمر خلقھا نعیش ال ألننا للحیاة أبنــاء لسنا نحن وّضاح.
اإلمساك عن عاجزین أنفسنا نرى العیش حاولنا لـو أننا ذلك مــن واألدھى
قــد ألحداث عبیدا یرتھننا بقساوة، علینا یضغط ماضینا الحاضرة. باللحظة



بطریقــة نرویـھا فنحــن حصلت وھبھا اآلن لنا تروى كما حدثت تكــون ال
ال مخلوقات أحداثھا أبطــال مــن لنجعـل إنسانیتھا إطــار عــن بھا نخرجھا
وبین والواجب الرغبة بین صراع من نملكھا التي اإلنسانیة األبعاد یملكون
تحت وضــده الشيء بیـن صـراع أي اللحظـة. نفس فـي والدناءة البطولـة
داخل في ونستبطنھا منھا نخاف نحن اإلنسانیــة ھذه الھویــة. وحدة مظلة
الحقیقة على خوفا واإلسمنت الطین من أسوارا خلجاتھا فوق ونبني ذواتنا

رؤیتھا .مــن
الملونة األفكار من عالم الى وتوثبھا النفس مرح تملكــون ال كلكم حســام:
تضیعــون الرؤیـویــة. شطحاتــھ وحالوة ونزاقتـھ الشباب بخفة المتوھجة
حقدا باإلنفجار عقدكم عن تعبرون فساعة الملتویة. بالعبارات الفرح بھجة
الماضــي سیف تمتشقـون وساعــة أبــدا، یتكــرر ولــن مضى ماض علـى
أیھا تتفتح. أن توشك التـي الحاضر براعـم مــن تكرھــون مـا بــھ لتقطعوا
والجماعیـة الفردیـة الخلفیات دعـوا التقیؤ. علــى تبعث قــذارة ھذه السادة
الحیاة رائحــة وشموا الفراش، ینطلــق كما تماما النــور باتجـاه وانطلقـوا
جنتنــا ھــي الحیــاة المیاه. رائحة الصحراء قطـا یشم كما تماما واتبعــوھا

عظیم بفرح بتفاعل، بانجذاب، بزخم، .فلنعشھا
لقد قلبـھ. نبضات مــن نبضة بكــل ویعیشھا أفكاره یحس حســام صونیــا:
ونورا. نارا تتوھجان عیناه لمعانا یـزداد شعــره فرأیت یتكلم وھــو لحظتھ
بعــض رأیت الصنوبــر ظـالل تحت المشي ریاضــة أمارس وأنــا البارحـة
المستھتریــن المقاولیــن ألولئــك أفّ لنفسي قلت منتفخـا، الشارع إسفلت
فیرفعھ. اإلسفلت تحت ینبت فطـر ھذا صدیقتي أجابتني العامــة، بالمصلحة
الحيّ الفطر الحیاة، باركت عندھا صحیحة. فوجدتھا المعلومة مــن تحققت
الحیاة ســرّ إنـھ اإلسفلت. قساوة مــن بكثیر أقــوى اإلسفنجیة .بنعومتھ

أنــا فطــر، حبــة فــي الحیــاة رعشة ترفعــھ الطریق إسفلت وكما حســام:
وغمازتي صونیا شفتـي في أتلمسھا التــي الحیــاة رعشة ترفعنــي بدوري
الغبطة قلب فــي أنــي فأشعــر وسلوى منًّــاً تسیــل التــي والبسمات خدیھا

قلبــي فــي .والغبطة
ثم المحمومة الحیاة برغبات النابض الراعف القلب عـن تتحدثون ربیعــة:



أرض على إنسانیا ودما لحما البدء منذ تجسدت التي الكلمة عن تتحدثون
تنجذب الذي الوقت في باستمرار وتتغیر الدائمة الحركة لعبــة تلعب المادة
حینــا المعرفــة تحفــزھا المطلق ألوھیــة الــى أیضا مستمر وبتواصل فیھ

اإلعتــدال؟ نفسھ ھــو الذي العــدل أین أحیانــا. والعرفــان
في المتحجرة الباطنیـة ولھذه أفّ الملتویــة العبارات الــى تعودون لیلـــى:
باطـن باطـن لكل ودائما باطــن ظاھــر لكل دائما العتیق. الشرق ھذا تربــة
فذلك الفیروسات. وحتى والریح النـور إلیھا لیدخــل قلوبكم إفتحو الباطـن.
أجنحة في أتخیلھا التـى اللزجــة البــرودة وتلك السرادیب عفــن من أفضل

.الوطاویــط
:حســام طالما : أفالطون جمھریة في سقراط یسأل وھـو دیمانتس أتخیــل
لھـا ستسمح فھـل النوعیة حیث مـن بالرجـل المـرأة سقراط یا ساویت أنك
ضحكا سیثیر ھذا إن الرجل؟ یفعل كما تماما عـار بصدر الریاضة بممارسة
الذي بأن سقراط ردّ وعندھا والمرج. الھرج وسیكثر الشبان قبل من كثیرا
ولیس علیھ نضحك أن یستحق الذي ھو عـار فتاة صدر رؤیة مــن یضحك

اجلھ؟ من لیلى تناضل الذي الحضاري االنفتاح ھو اھذا الفتاة.
إنتھازي المراوغة في كالثعلب بارع اللسان سلیط داعــر من لك یا لیلـــى:
فلتخـرج طرحــھ، فــي أفالطون أؤیــد فأنــا ذلك كل ورغم اإلشمئزاز تثیــر
تتجسـد التــي المعرفــة ولیمارسن الحریـم مفھومم مــن بالدنا فــي النساء
الكمال باتجاه واإلرتقاء التطور مـن مزیــد الــى عبــور جسر یكــون عمـال

.المطلق
صراع ھو موجــود وكل موجــود. ھــو ما إال الوجــود فــي لیس سلیمان:
توازنھ للموجود یعطي الذي ھو الصراع وھذا الوجود. ھویة داخــل أضداد
آخر موجود الى لیتحول ھویتھ الوجـود یخسر ھذا ینكسر وساعة الداخلي.
المطلق الكمال الـى اإلنسان وصول لیلــى صدیقتـي یا ولذلك أخرى. بھویة

واستحالــة الكالم فـي لغــو .ھو
الى الوصول واألولیاء الصوفییـن بعـض إدعّـــاء إذن تفسر وكیف لیلـــى:

هللا؟
والتأمل المجاھدة بكثرة المصقول نفوسھم جوھر الى وصول إنـھ سلیمان:



وتسكـرھـم هللا ومــع هللا فــي أنھم فیظنــون اإللھیة األنــوار تنعكـس حیث
صلصــال یجذبھــم حتــى ویشطحـون، ذواتھم أنــا من فینخطفون ظنونـھم
وتبقى جدید من األضداد بصراع التخبط الى فیعودوا مادتھ بكثافـة آدمیتھم

بعــد تولـــد لم مشابھة للحظة جمیال حافــزا مضت وإن .اللحظة
هللا باتجاه نفوسھم من یھربون إنھم یقولـون المتصوفیـن ولكــن صونیــا:
أنت الـى سفـر ھـو عندھم فالسفر بالسوء. أمّارة شریـرة النفس ویعتبرون
فوجدت وجنتیین لبوذیین كثیرا كالما قرأت ولقد أنفسھم. أنا من ھروبا هللا
اإلزدواجیة تلغي حتى هللا بأنت والذوبان األنا إللغـاء محاولة كالمھم زبــدة
الشــر یولــد الـذي المصدر اإلزدواجیــة تلك یعتبرون فھم واألنت األنا بین

والتوحّــد بالفناء إال أبــدا ینقطع ال .باستمرار
الرغبــات حمم تقـذف براكیــن أثـداؤھا بامــرأة أتوحّــد أن أمنیتي حســام:
یرعــد، قلبھا تبرقـان، عیناھـا بالشھوات، محمّــى تنّــور فوھــة وشفتاھا
النبیـذ من برمیلٌ معنــا كان إن بأس وال وتزیــد وتزبــد ترغــي وأحشاؤھا
ثالثة وتغدو والھوى باألنت األنــا ھذه فتتحد مھجــور دیر قبــو في المعتق

واحــد إقنــوم في .أقانیـم
واإلستبطان الخجل عقدة من الشرقیة المـرأة تتحرر أن أمنیتي وأنا لیلــى:
عاجز بأنھ ساعتئذ الرجل لیكتشف طاقتھا بكامل الحیـاة على وتھجم الذاتي
عرفھ باحمرار یزدھـي دیكا أو الملــون ریشھ یفلش طاووسا ولیس كسیح

سطوتــھ .ومغناطیس
ھلوسات یشبـھ الذي حســام استطراد وأنسى صونیــا علـى سأرد سلیمان:
النزقة الفعل وردة أشھر عدة منذ الیابسة یر لم المحیط میاه في تائھ بحـار
القوة في تساویھ معاكسة فعل ردة فعل لكل قانـون تحت لیلــى أبدتھا .التي
الى وصــول تباشیــر وإفنـاؤھا ومحـورھا الشــرور مصدر األنـا تعتبـر أن
قبـس ھــي األنــا مدمرة. بـل مرعبة بــل خاطئـة معلومــة المطلقة الحقیقة
العقــل خصائص كل یختزن الذي الجوھــر إنھا الشعشعاني، هللا نــور مــن
البحر خصائص البحر ماء من قطرة تختزن كما الوجــود، ھذا سیّد الكلــي
األنا. محبة ال والمظالم الشرور في أوقعتنا التي ھــي األنـا كراھیـة برمتھ.
جنســھ ویكــره اإلنسانیة األدنــى جنسھ یكــره نفسھ األنسان یكــره فعندما



اإلنسانیــة یكــره إنسانا أتصــور أن أستطیع ال أنا والوجود. الحیاة األعلى
ھــو ألنـھ ذلك مــن وحاشاه عدمـا هللا اعتبــرنا إذا إال هللا ویحب والوجــود
من تأخذ ما بقدر بالفعل وجودھا یتحقق كلھا والموجودات الحــق الوجــود
ھذا منظم الكلي العقل البكر إبنھ عبر تأییده ونعمة الشعشعاني نـوره فیض
علــة كل وتعــود سببـھ سبب كل یتبـع حیث السببیة قانــون علـى الوجــود

علتھا الــى نتیجة وكل معلومھا .الى
أنفسنـا نحب أن علینا أدنــى أو قوسین قاب هللا مــن نغــدو لكــي صونیــا:
الكالم ھذا أروع ما الكلي. العقل قوانین الى باإلنجذاب تحقیقھا الى ونسعى
حكما نقرأ ونحن أظافرنا نعومة منذ صحیحا. كان لو بـھ غبطتي أشد ومــا
وأخرى البصري للحسن وأقواال لھرمس وأخـرى لسلیمان ومواعظ للقمان
ریشي والمھــا لطاغــور وتھویمات والحالّج للبسطامي وشطحـات للجنیــد
یعـمّ ال الخیـر وبأن األنا ھــي التي النفس فــي الشر أصل أن متفقــة وكلھا
هللا وبـأن موجودات، ولیسوا موجودات ظالل أنھم البشر بنــو اقتنع إذا إال
یتھیـأ الحالم. من األحالم كموقع منھ وموقعھم األوحد الوحید الموجود ھـو
مخیلة تھویمات ظالل إال لیست الحقیقة في وھـي بذواتھا موجودة أنھا لھا

الحالم .ذات
على رقیھـا إنعكس راقیــة أرستقراطیة سیدة صونیــا أن أعلم أنا حســـام:
الخصر وانقطاع الشفتین وحوّة العینین دعج فبین جسدھا أعضــاء تناسق
عرفھا كما الحضارة ألن والحضارة. بالرقـي توحي أشیاء الردفین، وتثاقل
توحي التي السیدة ذوق من أرقـى ھناك وھـل راقیـا ذوقـا إال لیست فولتیر
الدرة تلك بإشعاع الرغبات أقدس فیھ وتثیر واألماني األحالم بأجمل للرجل

الجسد إسمھا التي .الیتیمة
:ربیعـــة دقیقـة فاألفكــار المنطقــي التواصل حبــل تقطع ال أرجــوك حسام

یتكلم سلیمان ودع فاسكت بالحقیقة لإلمساك متلھفون .ونحن
آرائھم بعض صونیا أوردت الذیـن النــاس أولئك أن أعتقــد إنــي سلیمان:
الحقیقة في بــھ لیعرف اإلنسان أوجــد الذي فا یمدحونـھ وال هللا یھینون
إال الخلــق خلقت ومــا عبــارة كلكم تقــرأوا ألـم بھ. لیـوجـد اإلنسان أوجـد
تكن لم إذا یعرفــوه أن الناس مــن هللا یطلب كیف یعرفونـي. أي لیعبدونـي



صفــة لھــا وألن اإلستقاللیـة. صفــة لھا مكتملــة جواھــر العاقلة نفوسھم
غدت عاقلة وألنھا عاقلة غدت حــرة وألنھا الحریـة صفـة فلھا اإلستقاللیة
إال لیست والحریة الحرّ اإلختیـار علــى القــدرة إال لیس فالعقــل إنسانیــة.

الفعل ذلك نتائج مسؤولیة وتحمل ضده أو الشيء فعل علـى .القدرة لم ولو
والمعرفة المعرفة، بتلك هللا طالبھ لما هللا معرفة على القــدرة اإلسان یملك
إال هللا نعرف أن نستطیع ال أننا معناه وھذا بالعقــل إال تكون ال السادة أیھا
الشعشعاني هللا نـور ھو الذي الكلي العقـل من جــزء ھو الذي الحـرّ بعقلنا
ونحن موجودات، ظالل ولسنا حقیقیة موجودات نحن ولذا اإلشراق، الدائم
علمھـا تمارس عاقلــة نفوس نحن بــل هللا، الحالم مخیلة مــن أحالما لسنا
سرمدیة عالقـة الجسد بذلك وعالقتھا المادي الجسد جوارح عبــر وعملھا
إكتساب تمـارس ال والنفـس بالنفس إال یقــوم ال فالجسد عراھـا، ینفصم ال

الجسد بجوارح إال واإلرتقاء والتطور والعمل .العلم
الخیر مصدر إذن النفس ھــل أستفھم، فقط ولكنـي أعترض ال أنا صونیــا:

بالسوء؟ أمّارة ولیست والحق
داخلھا فــي یتصــارع أضـداد وصـراع وحــدة صدیقتي یا النفس سلیمان:
فیھا قوي فإذا والشر والخیر والظلم والعدل والباطل والحق والظالم النـور
یزول شرّ ال ولكن الشرّ ضعف الخیـر فیھا قــوي وإذا الظالم ضعف النــور
أعماق فـي الظالم یكمن النــور إنتصار حالة ففــي ظالم. وال جوھرھا مــن
الظالم انتصـر وإذا المتوھج. الجمــر فــي الفحم سواد یكمــن كما جوھرھا
الباردة. الصوان حجرة جوھر في النار كمون جوھرھا فــي النــور یكمن
بأن لألمور تسمح ال دائـم سیالن حالة یولــد المستمر الدائـم الصراع وھذا
أیضا للجسد یحصــل للنفس یحصل وما واحدة. ثبوتیــة حالة علــى تستقر
البرودة طبیعة مع الحرارة طبیعة فیـھ تتصارع أضداد صــراع وحــدة فھو
ثبوتیـة حالــة وال دائــم والسیالن دائــم والصراع الیبـوسة مع والرطوبــة

.مستمــرة
نستریح؟ األوقات أي وفــي إلھــي. یا صونیــا:

العبقري المایسترو ذلك یبـرمجھ الذي التوازن فــي ھــي الراحــة سلیمان:
العقــل إسمھ .الذي



تخلـق الحیـاة إنّ الحــوار بدایـة في قلت الدائـم السیالن ھذا أألجــل لیلــى:
حركتھا؟ مــن یحــدّ أن یحاول قیــدا إال لیس التاریـخ وإنّ باستمرار نفسھا
الكثیر تخسر فالحیـاة التاریــخ. قیمة ألتجاھــل باألحمــق لست أنا سلیمان:
دیستویفسكــي وقصص شیكسبیر ومسرحیات أفالطـون محــاورات بــدون
فأثمرت ما زمـن في جــرت ألحداث نرتھــن أن ولكــن المتنبـي ووجدانیات
البدع أصحاب من یتجاوزھا من كل ونعتبر معینة ومسلكیات معینة أفكــارا
صنم عبــادة كارثــة ھــذه محرمات وفكـره مھــدور ودمھ مباحــة إنسانیتھ
عبادة الى غیرنا من أكثر اإلنقیاد سریعـو الشرق ھذا فـي ونحــن التاریــخ

.األصنــام
السلفیة بین صراع بمعنى فغدا آخر منحى أخذ قد الحوار أن أظن ربیعـــة:

.والحداثــة
شخصیا فأنـا والحداثـة السلفیة بیــن الصراع مــن أعمق الفكــرة سلیمان:
في إستبحار من تنطلق لم إذا نفسھا الحداثة إنّ بل السلفیة بالثقافة مشبــع
شعرنا بعض في الحال ھي كما وشعوذة أطفـال أالعیب كانت السلفي الفكـر
الحاضرة باللحظة واألمساك الزمن مقولة وعي ھي الفكرة ولكن الحدیث.
أن یجب أبنـاؤه نحن باستمرار نفسھ یخلق ھـو فكما الزمن روح وتقمص
السلف فكر مــن خلد وما التراث نقــرأ ونحن حتى باستمرار، أنفسنا نخلق
السلف زمــن لنتقمص الزمنــي حاضرنــا عــن ننسلـخ أال الصالــح،علینــا
خام كمواد معھ نتعامل أن بـل الحیاة. بـدم تقطــر كحقیقـة ونعیشھ الماضي
بھویات جدیدة وجودات منھا یتولّد جدیدة قوالب فـي لسكبھا صھرھا یعــاد

.جدیدة
ھذا جوھر الحركة ألن سلیمان. یقـول أن یریــد ماذا األن عرفت صونیــا:
زمنیة محطة علـى والوقـوف مستمرة صیرورة فــي فالموجودات الوجــود
ھذا على بإصرارنا ونحن مستحیلة. عملیة بتجاوزھا السماح وعــدم معینة
قـد نكون العقل قوانیــن ألغینا وإذا العقــل قوانین نلغي المستحیل الوقــوف

اإلنسانیـة ھویتنا اكتسبنا بالعقــل ألننا إنسانیتنا .ألغینا
صالون مدیرة لقب جدارة عـن تستحقین صونیـا یــا رائعــة أنت سلیمان:

.أدبي



فطالما صونیـا، السیـدة. مـن أستوضحھ أن أریــد أمـر ھناك ولكنْ حســام:
نساء كل فلماذا الوجود ھذا قانـون ھي المستمرة الصیرورة بأن قالت أنھا
یناھز أن الصعب من بعمر ویتشبثن الزمــن ساعة عقارب یوقفــن األرض

األربعیـن؟ جـاوز قـد وأكثرھن الثالثین
دائمـا یتكلمن السیدات ملھم. شاعــر وأنت ذكاء أكثــر أظنك كنت صونیــا:

الجسدي العمــر ببالھن یخطــر وال النفسي عمرھن .عـن
عشره الخامسة فـي مراھــق أنــي أشعــر النفسي للعمــر بالنسبة حســام:
خلجانھ بحــراً أتصورھا وساعــة كوكاكوال زجاجــة المـرأة أتخیــل فساعة
الزمرد مــن مغــاور عــن تفتیشا وأغطس أغطس وأنــا بالمحـار مملــوءة

.والیاقــوت
الفكرة مع تواصل في أرجوك دعنا األمور، تفسد دائما أنت حسام ربیعــة:
الفھم. على المتواضعة بمقدرتنا ترفقوا جنابكم السادة أیھا وأنتم الرئیسیة.
خارج ھو العدم ان ذلك معنى ھل الحقیقي، الوجود ھـو هللا إنّ نقــول كیف
ھو الوجـود فـي ما فأرقـى وجــودا هللا كان وإذا بــھ. یحیط ال هللا وأن هللا
العقل إنّ برھة منذ قال قد وسلیمان عقال هللا كان وإذا عقــل هللا فھل العقل
عقـل هللا فھــل الجسد، إطــار داخــل إال وعمـال علما یكتسب أن یستطیع ال
كل سألت ما إذا إعذروني كاملٌ إنسانٌ أي والـدم؟ اللحم إطــار فــي متجسد
العظــم حتــى مؤمنـة أننــي یعلم فا زندقــة، ذلك أفعل ال فأنا األسئلة ھذه
أن المحــاورة بدایــة فــي حسام طلب كما مرتفع بصوت أفكــر فقط ولكني

.نفعــل
أراد وإذا أعدمناه قد نكون وجوده نفینا فإذا موجود هللا أن شك ال سلیمان:
لتجلى بآذانھم صوتھ ویسمعون بعیونھم فیرونـھ لمخلوقاتھ یتجلــى أن هللا
وأحسنھـا وأشرفھا المخلوقـة الصور أكمـل ألنھا اإلنسانیـة بالصورة حتما
حساب علــى لصورنــا مخالفة بصــورة لنا یتجلى أن أراد لـو وهللا تقویما.
العبادة ولكانت البشر بني من أحد بھ شك لما طاقتنا حساب على ال قدرتـھ
ھناك یعد ولم الناس بیــن التفاضل ولسقط إختیارا ال جبــرا لــھ والمعرفــة
كما والجبـر وظالـم. وعــادل وشریــر وخیّر وباطــل ومحق وكافــر مؤمـن
یسقط العقـل وسقوط العقــل یسقط الحریــة وسقوط الحریــة یسقط تعلمین



عاقـالً حــرّا اختیارا إال تكـون أن یمكــن ال إذن فالعبادة اإلنسانیة. الھویــة
.إنسانیا العــدم كان فلــو لھ معنى ال كالم فھــو العـدم عـن تقولینھ مــا أمّـا
على القدرة لدینـا كان لما موجـودا یكــن لم ولو وجــودا. ألصبح موجــودا

ظنــا ولــو عنھ التحدث أو وھما ولــو وجـوده .تصور
ربیعــة : الوجـود، ھــو هللا كــان نـقطــة،إذا نـقطــة المــوضـوع لنمحّــص
یقول كان كما هللا ومن هللا فــي نحــن إذن الوجــود فــي كلھا والموجودات
سلفا اعتـذر وانـا هللا ومـن هللا ومـع هللا فـي النقائص ھــذه ھل البسطامي.

للحــوار المنطقي السیاق ھــو ھــذا ولكن التصور .لھذا
الفاسقـة، ومخیالتكم القبیحــة تصوراتكم وشاھت وجوھكم شاھت حســام:
ألف أقبّل أن أفضل إنــي النفسي الفجــور عند الجسدي الفجــور أھــون ما
تتصور أن لمخیلتي أسمح أن على بتقبیلھن األعراف لــي تسمح ال إمــرأة

اإللھیة الذات في تصورات .ھكذا
كـاذب ھــو فمــن ألفاظــك، وزخرفــات بتمویھاتك ننخــدع تجعلنا ال لیلــى:
قذارة أشدّ بعقلھ ھـو بجسده قذر ھــو ومــن كذبــا أشدّ بالقلب ھــو بلسانھ
واإلثنــان بباطنـھ إال یصح ال الظاھــر أن كما بظاھــره إال یصح ال فالباطن
ظاھر على اإلیمــان فــي عقیدتـك حسن تبنــي فال واحــدة. لحقیقة وجھان
حالیا بالدنا في السوداء والضمائر األسود الذھب أصحاب یقول كما مشبوه
واألزالم األعـوان بكثــرة نبـررھا ومسلكیاتنا سلیمة عقائدنا یقولــون حیث
طرفة مروءة باعوا والذین العكر المـاء فـي للثـروة والصائدین والمتملقین
خالد ثیاب واستبدلوا جیمس وولیم دیوي جان ببرغماتیة والمتنبي وعروة

بوند جیمس بثیاب الدین .وصالح
:صونیــا بـاألفكــار إفسـاده وتحـاولــون الحــوار بمنھجیـة تعبثــون دائمــا

سلیمان رأي لمعرفة لھفة وكلنا دقیق الموضوع أرجوكم .األعتراضیة،
ودیمومیتھ قدوسیتھ عظمة تصور في األلباب تحار أن عجبا لیس سلیمان:
الشرك تعني ال ھنا والحیرة ألبابنا تحار ال أن العجب بل وأحدیتھ وقیومیتھ
بعظمة تحیط أن من أعجـز الجزئیة المحدودة عقولنا أن تعني بل والمروق
كانت ولو الالھوت. ذلك بعض تدرك أن على قادرة ذلك مع ولكنھا الھوتـھ
ألننا توحیــده رأس معرفتھ وجعــل معرفتـھ منا هللا طلب لما تماما عاجــزة



إلیـھ ونسلم علیــھ ونتوكــل بأحكامھ نرضى لھ بمحبتنا نحبـھ، لـھ بمعرفتنا
المقـام ذلك الى نصل أن استطعنا ما إذا والحدثان السرّ فــي أمورنــا جمیع

الكامل الیقین ثمرة ھو والذي والتسلیم والرضى التوكل في .العالي
تحت العاقلة اإلنسانیة النفس فــي تتصارع األضداد أن قلت ولكنك ربیعــة:
لیثمر الكامل الیقیـن مرتبــة الــى النفس تصل كیف إذن النفس، تلك وحـدة

وتسلیم؟ ورضى توكال الیقین
فأنا إستحالة الكامل والیقیــن محالــة ال متواصــل األضداد صراع سلیمان:
على الیقین تغلّب فإذا بالغلبة یؤخـذ الشيء ولكــن معتذراً عبارتــي أسحب
غلب مــا إذا صحیـح والعكــس والتسلیم الرضى الــى النفس مــالت الشــك
العقل قوانین عن وشطت والشكوك الحیرة الى النفس مالت الیقین اإلنكــار
ربیعـة، سیدة یا لك جوابــي ھذا لیس ولكن جبلتنا. فــي بالفطرة المنزرعة
بذلك ألننا خاطىء رأي هللا في أننا في وغیره البسطامي رأي أن أعتقد فأنا
نظریــة أصحـاب رأي وھـذا ذواتنــا ألغینا أو اإللھیة الذات بضعنا قد نكون
على ننزلق أال یجب عربي. كإبن لفھم لفّ ومن براھمة من الوجــود وحدة
أصبح تكثف إذا الخالق إنّ غیرنــا قــال كما ونقــول المبھرج، الكالم قشرة
وجودیة ھویـات نملك فنحــن فارغ كالم ھذا خالقــا، عــاد تشفف وإذا خلقا
بأحـد تتحّد أن ھـي تستطیع وال أحـد بھا یحل أن یمكــن ال وكاملة .مستقلة
التصوف مــن تاریخا تلغــي اثنتیـن وبكلمتین بساطة وبكــل ھكذا صونیــا:
الى الھندوسیة الـى األسینیة الــى األورفیــة عھود ومـن القدم فــي موغال
فــي المسیحیــة رھبــان الــى األسالم فــي الشطحات أصحاب الــى البوذیة
اآلن وتجول تصول التي المھاریشي مدرسة الــى وأخیـرا الوسطى القرون

الغرب بالد وكل أمریكا .في
لفّ ومـن البوذیون أّما حدة. على فریــق كل عــن أجیبك دعینــي سلیمان:
وسافر والتأمل بالمجاھــدة تطھر مــا إذا األنسان أن تقــول فنظریتھم لفھم
غدا أسریة شھوة تجذبھ وال ملكیــة كاھلھ تثقــل ال المحبة تحدوه هللا الــى
وإذا خاللھا. مــن النــاس ویكلم فیھا هللا لیحــل القابلة الصافیــة كالجوھرة
والحلولیة الحلولیة، ھــي السادة أیھا ھذه هللا. نطـق نقــول صاحبھا نطــق
وینام ویشرب یأكل إنسان في هللا یحل فكیف العقــل قوانیــن بكــل إستھتار



حرارة من الطبیعــة عناصر فیھ وتؤثــر وضده للشيء ویتعــرض ویتغوط
وإذا وعـرض وطـول وظــل وزن ولـھ الجاذبیة لقوانیــن ویخضع وبـرودة
األزمنة. بقیة منھ تخلو زمان وفي االمكنة بقیة منھ تخلو مكان في تواجــد
أرد عندما وأنا اإلستھتار ھذا یفوق العقل بقوانین إستھتار یوجد ال لعمري
اإلتحاد نظریـة أّما نفسي. عیـن مـن أسقط بأنـي أشعـر الناس ھؤالء علــى
عـن البعــد تمام بعیـد آخــر معنــى فلھا والحالج البسطامي بھا قــال التــي

وتنزیھ. وجود ھو الذي بالتوحید اإلقرار مع تتعارض ال وھي الحلول،
إثر والعدل والتواضع والخیر النور طبائع نفسھ على غلبت الـذي فاإلنسان
والفساد الظلــم شھوات ضـدّ المجاھدة الحاسم سالحھا كان طاحنــة معركة
ھذا الكلي. العقــل قوانیــن مــن مبادئھا تستقــي حازمـة بإرادة والفجــور
هللا وكأن فیحس هللا في یذوب شمولیة انخطاف وبلمعة نفسھ یجـد اإلنسان
ھـذه فــي ونفسھ قلبھ. عرش علــى متربـع هللا كأن أو ذاتــھ في تجلــى قد
وكأنھ البـدر رأیت البــدر طلع فإذا زالل عذب بماء ملئت بركة تشبھ اللمعة
السماء، كبد في مكانھ في وھو البركة في حلّ أنھ فتظــن البركة قــاع فــي
للحظات نفسھ تصفــو العاقلــة بالمجاھــدة المصقولة النفس صاحب كذلــك
خطـر وال رأت عیـن ال ما ویــرى فینخطف كثافة تعود حتى بشر قلب على
لتجذبھ عقلھ معطیات وجزئیــة مخیلتــھ تصور ومحدودیــة جسده صلصال
إحدى في البسطامي یزید أبـي عنــد وردت الفكــرة وھــذه كان، حیث الــى
شأني أعظم ما سبحاني فقال باإلتحاد التجلي طعم فیھا تذوق التي شطحاتھ
یسبح الذي المعبود سبحان وقــال عاد آدمیتھ صلصال الى ارتــدّ إذا حتــى

العبـد بلسان .نفسھ
البسطامي؟ قدمـھ الذي التخریج بھذا مقتنع أنت وھل صونیــا:

أقصى وفي انخطافھ ذروة في وھــو األنسان أعتبــر شخصیا أنــا سلیمان:
ذاتھ قرارة في یعلم ولكنھ واإلتصال المشاھدة حالوة یتذوق اللمع توھجات
نفوسنا یعدم أن أراد لو األنت ھــو واألنت األنا ھــي األنـا أن الیقین علــم
إلیجادھا بالتأیید الكلي عقلھ أمدّ لما القدوسیة ذاتھ بحر في ویذیبھا العاقلة
ولنفھم آدمیتنا محدودیة فــي ولنتواضع المھاترات ھذه عــن فلنكف أصال.
شرف نحن عدمیـة. إمكانیات لسنا الوقت وبنفس آلھیة إمكانیات لسنا بأننا



خدمتنا في شيء وكل أجلنا من خلق شيء كل عجینھ. وخمیر الوجـود ھذا
بعض وتذوق الالھـوت خصائص بعض معرفـة علـى القادرون وحدنـا ألننا
علـى اإلفراط فلنـدع المشھـورة. اللمعات تلك فـي بالتجلـي الناسوت حالوة
خطأ على فكالھما الجدلیة المادیة الطریقة على والتفریط البوذیة الطریقــة

الوسطى الطریقة في .والصواب
ونسأل. ونحتـج ونجـادل نعارض ال كنـا إذا كلیــا مقتنعین تظننا ال ربیعــة:

ونجــادل سنسأل آخـر لقــاء وفــي ونحلل نتأمل ببساطة .نحــن
نتائج الى تقود قد الخاطئــة المقدمات ولكــن منطقیا متماسك الكالم لیلــى:
سنعود سجلت قد المحــاورة إنّ الحمـد المنطقي، التماسك رغم خاطئــة
النقاش مــن الكثیــر ذلك یعقب وقــد وثالثـة ثانیـة مــرة إلیھا .لإلستماع

والھموم إلیكم أتیت مزاجي، أفسدتم لقد هللا لحاكم فأقـول أنــا أمّــا حســام:
بعض تدخل أذكیاء أناس محادثـة لنفسي: قلت وتذرینـي، تطحنني الحیاتیة
اإلقتصادي فشلي جراح یبلسم جمیـالً عــزاءً وتكــون قلبــي الـــى السرور
مــن القلیـل مــع والفكاھات الدعابــات ببعـض نفسي أعلــل وكنت المـروع
األمین الحرم الى حواركم في تدخلون بكم فإذا الضحك من وكثیـر الخمــرة
والضمیــر، واللســان الكـف نظیـف إال یدخلـــھ أن لإلنسان یحــق ال الــذي

ترحــاً وترحــي ھما ھمــي زدتــم لقــد هللا .سامحكم


